Hoe scholen handelen bij het geven van informatie als
ouders gescheiden zijn
Elke school heeft te maken met ouders met een verbroken relatie. Als
ouders scheiden hebben zij meestal allebei het gezag over een
minderjarig kind. Soms is er ook één ouder met gezag en één ouder
zonder gezag over het kind. Dit kan ook het geval zijn wanneer ouders
nooit getrouwd zijn.
In dit document kunt u als ouder lezen hoe wij als school omgaan met de
informatie verstrekking bij scheiding/verbroken relatie
Ouders






In eerste instantie is het aan (gescheiden) ouders om elkaar te
informeren over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind.
Het is belangrijk de school te informeren middels het
aanmeldingsformulier over de gezinsomstandigheden, waarin
gevraagd wordt bij wie het gezag ligt en of er andere bijzondere
omstandigheden zijn.
Ook is het van belang school op de hoogte te stellen bij een
veranderende situatie of ontwikkelingen die van belang zijn bij het
op de juiste manier verstrekken van informatie aan ouders door
school. Altijd in het belang van uw kind.

School




Een school probeert altijd te voorkomen partij te worden in een
echtscheidingsconflict en probeert partijdigheid te vermijden.
Een school hoort zich onpartijdig op te stellen bij het voldoen aan
de informatieplicht.
De school hoeft soms geen informatie te verstrekken als zij
daardoor haar onpartijdigheid verliest. Bijvoorbeeld wanneer een
ouder vraagt of er een verschil is in de leerprestaties van de
kinderen in de weken dat ze bij de vader en de weken dat ze bij
de moeder zijn.

Wanneer ouders beide ouderlijk gezag hebben.


De school heeft een actieve informatieplicht. Zij moet ouders
dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie geven. De school
heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Hierbij gaat men uit
van de gegevens zoals deze zijn vermeld op het









aanmeldingsformulier door ouders, dan wel op andere wijze zijn
doorgegeven bij school.
Als de school weet dat er geen omgang is tussen een ouder en het
kind, mag de school geen genoegen nemen met de mededeling
van de ouder dat die de andere ouder wel zal informeren. De
school moet dit controleren.
Wanneer in een echtscheidingsconvenant is vastgelegd dat de ene
ouder de andere ouder moet informeren en dit vervolgens niet
gebeurt, moet de school ook de informatie met de andere ouder
delen .
Als de school informatie in tweevoud aan het kind meegeeft,
voldoet de school in principe aan haar informatieplicht. Wanneer
vervolgens blijkt dat de informatie een van de ouders niet bereikt,
moet de school een andere manier zoeken om de informatie te
verstrekken.
Als een van de ouders geen gezamenlijk oudergesprek wil, moet
de school de mogelijkheid bieden voor afzonderlijke gesprekken
met beide ouders.

Wanneer één ouder geen ouderlijk gezag heeft








De school moet de ouder zonder gezag informatie geven over
belangrijke zaken over het kind of diens verzorging of opvoeding.
De ouder moet daar wel zelf om vragen, de school hoeft dit dus
niet uit eigen beweging te doen. De informatie kan gaan over de
cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind
zoals leerprestaties of medische kwesties. Hieronder valt
bijvoorbeeld een schoolrapport, maar niet een uitnodiging voor
een algemene ouderavond of een schoolfoto.
Er is geen wet op grond waarvan de school een kennismakings- of
rapportgesprek moet voeren met de niet gezaghebbende ouder.
De school moet de gezaghebbende ouder over een verzoek tot
informatieverstrekking op de hoogte brengen. Als de ouder met
gezag zich verzet tegen het verstrekken van informatie aan de
andere ouder of dit niet in het belang van het kind acht, is dit
onvoldoende. Deze ouder zal dit moeten onderbouwen, bij
voorkeur met een gerechtelijke uitspraak waarin een beperking
van de informatieplicht is opgenomen. De veiligheid van het kind
speelt een rol bij de afweging of de school informatie verstrekt.
Een school mag niet verwijzen naar de gezaghebbende ouder als
de ouder zonder ouderlijk gezag informatie opvraagt.
De mogelijk biologische vader van een leerling is niet gelijk te
stellen met een ouder zonder gezag en heeft daarom geen
wettelijke aanspraak op informatie.



Op de informatieplicht kan een uitzondering worden gemaakt als
het belang van het kind zich verzet tegen het verstrekken van de
informatie. De school moet een eigen afweging over dat belang
maken.

*Voor andere uitzonderlijke situaties verwijzen wij naar het protocol van Piter Jelles over
informatieplicht aan gescheiden ouders en andere uitzonderlijke situaties, welke u op
kunt vragen op de school

